
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   السبت بن عثمانخالد: الشيخ

  ونشأته وبداية طلبه للعلمالنووي مولد 
 وعلـى آلـه وصـحبه    ، نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  

  : أجمعين، أما بعد
 لمصنف هذا الكتاب، وهو اإلمام القـدوة        بترجمة -كما وعدتكم -فبين يدي شرح كتاب رياض الصالحين أقدم        

  . الشافعي، صاحب التصانيف النافعةالحافظ األوحد محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف المري الحوراني
 من شهر اهللا المحرم، مـن   - في العشر األولى   :وقيل-في العشر الوسطى     -رحمه اهللا -ولد هذا اإلمام الكبير     

 من أرض الشام، ونشأ هذا الفتى نشأة طيبة في بيئة صـالحة، فاشـتغل     ى نو ى وثالثين وستمائة، في   سنة إحد 
  .، فحفظ القرآن وقد ناهز االحتالم-عز وجل-بحفظ كتاب اهللا 

وكان هذا العالم من فتوته ومنذ طفولته يميل إلى الجد ويميل إلى العلم، ويحب الحفـظ واالشـتغال بـاألمور                    
 ولـه  زركشي حكى عنه واقعة تدل على هذا األمر، وذلك أنـه رآه ن شيخه ياسين بن يوسف ال     إالنافعة، حتى   

كرهونه على اللعب إكراهاً، يرغمونه على       في بلدته األصلية رآه والصبيان ي      ىمن العمر عشر سنين، رآه بنو     
أن يلعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي، ال يريد أن يلعب وهم يكرهونه على ذلك، فكان يخـالطهم مكرهـاً،              

  .فوقع في قلبي حبه: مربي له يقولفهذا ال وهو في هذه الحال، رآن ويرددهويحفظ الق
وأخذه أبوه وجعله في دكان، فجعل ال يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، كان مشغوالً بالحفظ، قال هذا العـالم           

م أهل زمانه،    هذا الصبي يرجى أن يكون أعل      :ه القرآن فأوصيته به، وقلت له     ئقر فأتيت الذي ي   :أو هذا المربي  
 وإنما أنطقني اهللا بـذلك، فـذكر   ، ال:، فقلت؟ ما الذي يدريكأمنجم أنت؟: فع الناس به، فقال لي   وأزهدهم، وينت 

  .ه، واعتنى به حتى أتم حفظ القرآنذلك لوالده فحرص علي
ه من يترجم،   يتعجب من  أورثت ذلك العلم الجم الغفير الذي        -رحمه اهللا -فهذه النشأة التي نشأها اإلمام النووي       

            لم الكثيـر فـي هـذه الفتـرة         ل هذا الع  أو من يقرأ لترجمة هذا اإلمام إلى يومنا هذا، كيف استطاع أن يحص
، وكيف استطاع أن يؤلف هذه التصانيف الكثيرة في مختلف          ؟-رحمه اهللا - وقد مات في سن الشباب       القصيرة

  .؟ لها هذا القبول الواسع- عز وجل-العلوم، والتي جعل اهللا 
 في خمس عـشرة سـنة       :وقد بدأ في التأليف حينما بلغ الثالثين، وتوفي وقد قارب الخامسة واألربعين، يعني            

 يبقون مـا ألفـوا      ، التي يبقى طالب الدكتوراه أو طالب الماجستير في هذه األيام          ،ألف هذه المصنفات الكثيرة   
في مجلد واحد، يبقى فيه مدة طويلة، يبقى        ف   الواحد اليوم يبقى يؤل    كتاباً واحداً في مجلد في نصف هذه المدة،       

ال يعطي للناس دروسـاً     و وهذا الكتاب هو شغله الشاغل ال يعطي من وقته شيئاً،            ،خمس سنوات أو نحو ذلك    
ونهم في خدمـة المحتـاج،      ئفي العلم، وال يعطي للناس شيئاً مما يحتاجون إليه، فضالً عن أن يقوم ببعض ش              

ة التـي قـد ال    ك، ومع ذلك يجلس هذه المدة الطويلة وهو يؤلف في هذه الرسال           وإعانة الضعيف، وما شابه ذل    
م في هذه المدة كيف استطاع أن يصنف هـذه          نظر إلى هذا العالِ   ا المشرف والمناقش، ف   تطبع وال يعرفها سوى   

  .!؟الكثيرة ل هذه العلوم وأن يحص!؟الكتب



، ونحن لألسف   لهذا المعنى في تربية أبنائهم، فال يضيعوهم       ليتفطنوا   ؛ النشأة لها أثرها، أقول ذلك لآلباء      :ولفأق
ي، لتكون   وأن يتخرج من المدرسة ليكون له مستقبل دنيو        ، جل العناية تنصب على أن يدرس هذا الولد        الشديد

  .له وظيفة، أو نحو ذلك
ثه ذلك إال بـالدة وهمـة   ى عناية هائلة بأن يأكل هذا الولد أكالً جيداً، ونهتم بتسمينه حتى ينتفخ، وال يور             عنَونُ

منحطة، كما هو مشاهد، فإذا كان هذا االبن يقرأ لمدة ساعتين في اليوم فهو يذكر ذلك على أنه مـن األرقـام              
األرقام الهائلة، ونحن نشاهد هذا في بعض االستبيانات التي نوزعها على الطالب، كم تقضي وقتـاً         والقياسية،  

 أو قليلة، وعدد    ، أو متوسطة  ، أو كثيرة  ،كون فيه القراءة كثيرة جداً    توهناك مؤشر إلى القسم الذي       ؟في القراءة 
ويكتب مقابلها ساعتين، فهي كثيـرة جـداً فـي     كثيرة جداً،   أنها   من هؤالء يكتب     اًثم تفاجأ أن كثير   الساعات،  

  .نظره
 ومـا إلـى ذلـك ممـا      ،اطها، والكسل  هذا التسمين سبب هذا الخمول، والنوم، وضعف الهمة، وانحط         :فأقول

 ، ال يأكل الخيار   -رحمه اهللا -نشاهده، ونحن ال نعرف هذا التسمين إال للعجول فقط، أما اآلوادم فكان النووي              
  .موالً يجلب النوم، فكان ال يأكله إنه يورث طراوة وليونة ورطوبة، تسبب له خ:يقول
بما إذا أقبل عليه قام أبوه أو أمـه، أو           بعيداً عن العلم، بل لر      النشأة لها أثر، وال يمكن لإلنسان أن ينشأ        :فأقول

وقت للقراءة، أمامك عمر، أمامك عمر تقرأ به، أمامك          أمامك   :من حوله من معلم بتثبيطه وكسر همته، فيقول       
روح عن نفسك، وهو طول الوقـت       وقت للقراءة، ال تقرأ كثيراً فتجهد نفسك، ال تجهد عينك، ساعة وساعة،             

ل هذا العلم من أمضى وقته أمام األلعاب والترفيه واألتـاري مـن أبنائنـا، ال       ويح، وال يمكن أن يحص    في تر 
يمكن أن يحصل هذا العلم ولو زعم زاعمون أن ذلك ينمي عنده القدرة على الخيال الواسع، نحن لسنا بحاجـة    

 وأن  ،ولد، ويستطيع أن يتفاعل معـه     إلى هذا الخيال الواسع، نحن بحاجة إلى الواقع الواسع الذي يعيشه هذا ال            
نـا  ريد له أن يسبح في الخيـال، وعلماؤ       يواجهه مواجهة صحيحة، وأن يتعامل معه بالطريقة الصحيحة، ال ن         

هؤالء الكبار الذين أبدعوا وأنتجوا هذا اإلنتاج الهائل لم يكونوا يعرفون هذا الخيال الواسـع، وحينمـا بـدأنا                   
  . ضيعنا الواقع كما هو مشاهدلخيالنشتغل بمثل هذا الجو من ا

ومن أراد أن يستدرك     من أراد أن يكون ابنه عالماً فلينشئه منذ البداية تنشئة صحيحة قوية على العلم،                :فأقول
       في حاله هو، يستدرك ما فات من التضييع وقلة التوجيه الصحيح فليشمر عن ساعديه، وال يتباطأ وال يتـوان ،

  .ه، فالعلم يحتاج إلى تفرغ، ويحتاج إلى انقطاعليستدرك ما ضيع في أيام طفولت
، إذا أكرهه األطفال على اللعب معهم بكـى، فكـان           -رحمه اهللا - انظروا إلى النووي     :وأقول لألبناء الصغار  

     ولد الذي يـرى أن توجيـه       ظهر أنه يلعب وهو يردد حفظ القرآن، أما ال        يداريهم خوفاً منهم، ومجاراة لهم، في
يرى أن ذلك إرهاق    و ،أو بحفظ العلم في أي فن من الفنون        -عز وجل -واالشتغال بكتاب اهللا     بالحفظ   الوالد له 

 هذا الولد مخطئ، ينبغي أن يعـرف أن  : وأن ذلك تعقيد وحجب له عن اللهو الذي يشتغل به أقرانه، فأقول      ،له
  .مور إنما هو بالجد، منذ وقت مبكرالطريق إلى معالي األ

أربعين وستمائة، أخـذه أبـوه   تسع وا بلغ التاسعة عشرة من عمره، وذلك في سنة      حينم -رحمه اهللا -النووي  ف
  . في الرواحية-رحمه اهللا-إلى دمشق، فسكن نوى من 



ى سـنة اثنتـين وسـتين       بناها أبو القاسم هبة اهللا بن رواحة، المتوف       ونسبة إلى من بناها،      مدرسة،   والرواحية
  .وستمائة

، وصار يتناول قوته من هذه المدرسة، وهذا القوت عبارة عن خبز فقط،             فسكن فيها في سكن الطالب الداخلي     
ان عمره تسع عشرة سنة، وقرأ ربـع  وك،  في أربعة أشهر ونصففحفظ التنبيه في فروع الشافعية للشيرازي،   

 علـى   العبادات من كتاب المهذب للشيرازي في فقه الشافعية، وهو من أشهر كتبهم، وحفظه في باقي الـسنة                
  .لكمال إسحاق بن أحمدشيخه ا

ثم بعد ذلك أخذه أبوه إلى الحج سنة إحدى وخمسين وستمائة، في أول شهر رجب، وأقـام بالمدينـة النبويـة                  
كر عنـه فـي ذلـك    ذُو وهو مريض بالحمى، ةشهراً ونصف، ومرض منذ أن خرج من بلدته، حتى بلغ عرف 

المرض أنه لم يواهللا المستعان، الصبر واالحتسابفي غاية كان ، مع صغر سنه قطسمع له تأوه وال تشك .  
ا ن وصلى اهللا وسلم على نبي     ، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين     ، أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا     -عز وجل -ٍسأل اهللا   أ

 . وعلى آله وصحبه،محمد


